
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verksamhetsberättelse för Kalvsunds Idrottsförening år 2017 
 
 
Styrelseledamöter och -suppleanter har under året varit: 
 
Ordförande   Gunnar Johansson 
Vice ordförande  Christer Kristiansson 
Sekreterare   Håkan Eriksson 
Kassör   Catarina Gustafsson 
Materialförvaltare  Magnus Sandahl 
Ledamot   Anders Johansson 
Ledamot   Maria Bohlin 
Suppleant   Pelle Karlsson 
”   Jacob Rossing 
“   Johannes Borg 
”   Reine Olsson 
”   Karl Larsson  
”   Christopher de Flon 
”   Wilma Everlund 
”   Hans-Klaus Thaler  
    
 
 
Styrelsearbetet och klubbens verksamhet 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Arbetet under året har kännetecknats 
av engagemang och vilja att skapa bra förutsättningar för medlemmarna att aktivera sig och 
känna social gemenskap. Under 2017 har Kalvsunds IF fortsatt att jobba med aktiviteter som 
inte alltid är kopplade till organiserad tävlingsverksamhet. Våra olika aktiviteter är fotboll 
pingis, gympa, innebandy i Såsen och spontanfotboll på Körrgårn, symötet som startade 
2016 har fortsatt under 2017. Alla aktiviteter bygger på att vi håller igång våra anläggningar 
och på så sätt skapar möjlighet för dessa för ön så viktiga aktiviteter. Föreningens förmåga 
att skapa meningsfull fritidsverksamhet och gemenskap för alla åldrar kommer att vara en 
otroligt viktig faktor för att bidra till ett levande samhälle och en attraktiv ö.  
 
Under 2017 lyckades vi nå upp till ca 422 bidragsberättigande deltagartillfällen, ca 120 
gympapass med ca 700 deltagartillfällen och ca 80 pingispass med ca 440 deltagartillfällen, 
lägg där till ca 3 
40 symöten med i snitt 5 personer. Totalt 1 762 deltagartillfällen, detta visar på en stabil 
verksamhet i vår lilla förening, något vi är mycket stolta och glada över. 
 
Tillgänglighet och möjligheten till spontanutnyttjande av våra anläggningar bidrar starkt till 
föreningens attraktion. Anläggningarna nyttjas precis så som vi önskar och spontanitetet och 
glädjen på Såsen, Körrgårn och bouleplan är härlig att se och höra. 
 
 
Det EU-finansierade ”projekt Kalvsund” som startade 2017 har pågått med full kraft under 
hösten. Arbetet på Såsen gällande tillgänlighetsanpassning är i sin slutfas och kommer att 
summeras i 2018-års verksamhetsberättelse, men ett otroligt arbete har lagts ner och då 
framförallt av våra tre hedersmedlemmar, Reine, Christer och Nisse. När ”Nya Såsen” invigs, 
blir Såsen än mer attraktiv och tillgänglig för alla. 



 
Fotboll 
KIF deltog 2017 med ett seniorlag i av GFF anordnad 7-manna serie där vi slutade på 4 
plats. Även i år fick några av våra ungdomar chansen att pröva på den lite tuffare 
seniorfotbollen. 7-mannafotbollen har blivit en succé och fotbollen har utvecklats. 
 
Oldboyslaget deltog i oldboysseriens poolspel, samt Gustafs Cup. Tyvärr blev det ganska få 
poolspel. Pelle lägger som vanligt ned sin själ i att hålla ihop och igång Oldboysen. Stämning 
har i vanlig ordning varit mycket god. I år genomfördes återigen poolspelets avslutning på 
Kalvsund vilket var ett uppskattat arrangemang i traditionell KIF anda.  
 
Fotbollsskolan har ersatts at träningar veckovis under sommarmånaderna, flera barn har 
deltagit och huvudledare Magnus tillsammans med andra föräldrar sätter lekfullhet och glädje 
i främsta rummet. Mycket bra! 
 
Gymping 
Gympingen och cirkelträningen ledd av Maria Bohlin och Jan Maesel är numera en 
institution. Med 120 gympingpass blev detta i år totalt ca 700 individuella gympingtillfällen, 
där det över tid deltagit ca 25 olika personer. Gympingen står sig stark.  
  
Boule 
Klubben arrangerade även i år den egna klubbtävlingen, Valen Cup, där både ung och 
gammal deltar. Det är glädjande att bouleplanen tas i anspråk spontant under 
sommarhalvåret, och fungerar som en populär samlingsplats för trevligt umgänge för ung 
som gammal. 
 
Barn och ungdomspingis 
Allt för få barn och ungdomar gör att en ledd pingisverksamhet inte är fullt ut genomförbar, 
men vår lokal Såsen är alltid öppen och tillgänglig 
 
Bordtennis 
Bordtennisintresset är fortfarande högt. På lördagar men även onsdag kväll är bordtennisen 
öppen för herrar och damer. Totalt ca 80 tillfällen med ca 440 deltagartillfällen. Bordtennisen 
förenar idrott med social samvaro över åldrar genom den avslutande bastun.  

Simskola 

Simskola arrangerades under två och en halv sommarveckor, utbildad simskolelärare var 
anlitad och antalet deltagare var 23 st. Med fortsatt relativt små barnkullar är det extra roligt 
att konstatera att vår verksamhet uppskattas av vår omgivning. Gruppindelningen var från lek 
och plask till märkestagning. I år var det Melinda Anker som simlärare, med Anna Wiklund 
som assistent. Vädret var helt ok, flera lärde sig simma och många märken tog. 
 
Såsen 
Uthyrningen av Såsen och Körrgårn är av avgörande betydelse för att vi skall kunna 
bibehålla anläggningar och verksamhet på en fortsatt hög nivå. Det egna nyttjandet och 
uthyrningen summerar till ett mycket bra år. Uthyrningsgruppen gör ett fantastiskt arbete med 
att serva våra hyresgäster och möjliggöra denna verksamhet. 
Då nyttjandegraden av Såsen stundtals är hög liksom dagens kravbild kräver anläggningen 
ett bra underhåll och kontinuerlig utveckling för att svara upp mot de krav som våra 
hyresgäster har. Under 2014 startade vår ansträngning som kommer att leda till att Såsen 
blir tillgänglighetsanpassad. Detta arbete tillsammans med det ihärdiga underhållet, som bäst 
kännetecknas av vår stora arbetsdag och i princip den dagliga tillsynen är alldeles 
nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda en attraktiv mötes-, och aktivitetslokal. Vi har också 
under 2017 iordningställt ett ungdomsrum på Såsen där man kan se på TV, spela, läsa 
(läxor) eller bara umgås. Våra anläggningar idag håller mycket hög klass. 
 
 
Körrgår`n 
Vår idrottsplats Körrgårn hålls i ett fantastiskt skick. Fotbollsplan är alltid tillgänglig för 
spontanidrott då det inte pågår seriespel eller är uthyrt. Utegymet, strandstigen den enkla 



lekplatsen och badplatsen gör Körrgårn till en fantastisk plats för motion, rekreation och lek. 
Något att verkligen vara stolt över 
 
 
Övrigt 

 Kalvsundsdagarna genomfördes den sista helgen i Juli med familjefestligheter på 
hamnplan under fredag kväll samt fotboll och sommarfesten på lördag.  

 Kiosken på hamnplan har drivits i KIF´s regi genom ett fantastiskt arbete med 
frivilliga. Reine Olsson har även under 2017 varit ansvarig och skött drift och inköp till 
kiosken med den äran. Kiosken drivs delvis ideellt och är en av Kalvsunds givna 
samlingsplatser under Sommaren.   

 
Stort tack till alla er som på ett eller annat sätt har bidragit till ovanstående, utan ert 
engagemang och viljan att dela med er skulle detta inte gå att genomföra. Med ert fortsatta 
engagemang och era idéer kan vi se framtiden an med tillförsikt och tro på en fortsatt positiv 
utveckling under 2018. 
 
 
Styrelsen för KIF 
genom Gunnar Johansson, ordförande 


